
 

 98-99نیمسال دوم  -95برنامه کارآموزی کارشناسی مامایی مهر                

 اسامی تاریخ واحدها اسامی
بیمارستان -اتاق زایمان

 آکبرآبادی
 اسامی

بیمارستان -اتاق زایمان

 آکبرآبادی

 1گروه 

 

 مریم رحمتی فرد-1

 عاطفه قنبری -2

 فاطمه جوادی-3

 پانیذ نجفی فرد-4

 ساناز مقدم -5

 شبنم خورسندیان-6

 

 زنانبیماریهای 

 بیمارستان اکبرآبادی

 26/4/99تا  20/3/99

 سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه 

 Aگروه  

 مریم رحمتی فرد-1

 عاطفه قنبری -2

 فاطمه جوادی-3

 یدیساحل سع-4

 پورهنگ فاطمه-5

 11/2/99تا  19/12/98

دوشنبه و پنج شنبه النگ 

 شب

 
 

 Jگروه 

 مریم رحمتی فرد-1

 عاطفه قنبری -2

 فاطمه جوادی-3

 شکیال مددی-4

 

 شنبه ها شب

 21/4/99تا  17/3/99 

 جمعه ها شب

 13/4/99تا  30/3/99

 دوشنبه ها النگ

 29/2/99تا  15/2/99 

 گرافیسونو

 بیمارستان فیروزآبادی

 28/11/98تا  12/11/98

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:آقای دکتر الماسی

 4/3/99تا  13/2/99 -پزشکی قانونی

 مدیریت

 بیمارستان اکبرآبادی

 

 19/12/98تا  3/12/98

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:خانم برارپور 

 نوزادان 

 بیمارستان اکبرآبادی

 

 1/2/99تا  16/1/99

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:خانم زمانی

 Bگروه 

 پانیذ نجفی فرد-1

 ساناز مقدم -2

 مورا یزهرا ت-3

 تیتول یضح-4

 10/2/99تا  20/12/98

سه شنبه النگ و چهارشنبه  

 شب

 
جمعه النگ )فقط  9/3/99

 (4دانشجویان ترم 

 سه شنبه النگ 13/3

 (8)فقط دانشجویان ترم 

 Kگروه 

 پانیذ نجفی فرد-1

 ساناز مقدم-2

 شبنم خورسندیان-3

 جمعه النگ

 23/12تا  9/12

 جمعه شب 

 23/3تا  9/3

 جمعه النگ

 27/4تا  30/3

 جمعه شب 

12/1 

 Cگروه 

 شکیال مددی-1

 شبنم خورسندیان -2

 الهه رسولی-3

 دهیآرام میمر-4

سه 9/2/99تا  20/12/98

 پنج شنبه ها شنبه شب و 

تا  17/11/98) النگ

1/12/98 ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اتاق زایمان اسامی اتاق زایمان اسامی تاریخ واحدها اسامی

 2گروه  

 

 مهسا فصیح-1

 عاطفه حسنی-2

 نگین والی-3

 لیال ابراهیمی-4

 فرزرانه مرادی -5

 راضیه آسترکی -6

 

بیمارستان -زنان

 فیروزگر

 

سه   99/ 21/1 تا  29/11/98

 شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه 

 استاد:خانم دکتر امینی

 

 

 

 Dگروه 

 مهسا فصیح-1

 عاطفه حسنی-2

 قایق موثقش-3

 پارمیس نجفی فرد -4

 7/3/99تا   16/2/99

 سه شنبه النگ 

 ( 2/3/99تا  19/2/99)

 چهارشنبه شب 

 

 Lگروه 

 نگین والی-1

 لیال ابراهیمی-2

 راضیه آسترکی-3

 فرزانه مرادی -4

 26/12/98تا  14/11/98

 دوشنبه ها النگ

 24/4/99تا  20/3/99

 سه شنبه ها النگ

 گرافیسونو

بیمارستان 

 فیروزآبادی

  2/4/99تا  10/3/99

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:آقای دکتر الماسی
 Eگروه 

 نگین والی-1

 لیال ابراهیمی-2

 زهرا بهزاد-3

 هانیه نظری-4

 7/3/99تا   16/2/99

سه شنبه شب و پنج شنبه ها 

 النگ

   12/2/99تا  22/1/99

 جمعه ها النگ

 Mگروه 

 مهسا فصیح-1

 عاطفه حسنی-2

 مرجان امجدی-3

 رویا قیصوری -4

 النگشنبه 

 21/4تا  7/4

 

 سه شنبه النگ 

 24/4تا 20/3

 چهارشنبه النگ

 25/4تا  11/4

 پزشکی قانونی

 

 18/12/98تا  26/11/98

 شنبه،یکشنبه 

 مدیریت

 بیمارستان اکبرآبادی

 

 1/2/99تا  16/1/99

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:خانم برارپور 

 نوزادان 

 بیمارستان اکبرآبادی

 

 29/2/99تا  13/2/99

  شنبه،یکشنبه،دوشنبه

 استاد:خانم زمانی

 Fگروه 

 فرزانه مرادی -1

 راضیه آسترکی-2

 مهشاد عرب-3

 فائزه محمدی-4

 8/3/99تا  15/2/99

و  دوشنبه شب شبپنج شنبه 

 چهار شنبه ها النگ

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اتاق زایمان اسامی اتاق زایمان اسامی تاریخ واحدها اسامی

 3گروه  

 

 هاوناز سعیدی-1

 آزادمنشنرجس -2

 آذر اسدی-3

 زهرا آقاجانی -4

 مرجان امجدی -5

 رویا قیصوری -6

 شکیال مددی-7

 زنان

  8/3/99تا  2/2/99

 شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه 

 

 Gگروه 

 هاوناز سعیدی-1

 نرجس آزاد منش-2

 پریسا ایران طلب -3

 محدثه حیدری -4

 14/12/98تا  15/11/98

النگ و چهارشنبه  سه شنبه 

 ها شب

 

 جمعه النگ

 2/12/98و  98/ 18/11

 Nگروه 

 هاوناز سعیدی-1

 نرجس آزادمنش-2

 آذر اسدی-3

 زهرا آقاجانی-4

 پنجشنبه شب 

 26/4تا  22/3

 چهارشنبه شب 

 25/4تا  21/3

 جمعه النگ

15/1 

 گرافیسونو

بیمارستان 

 فیروزآبادی

  29/2/99تا  13/2/99

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 استاد:آقای دکتر الماسی

 پزشکی قانونی
 7/2/99تا  16/1/99

 شنبه،یکشنبه 
 Hگروه 

 مرجان امجدی-1

 قیصوری  رویا-2

 زهرا صدیق -3

 یاسمن سرحدی -4

 14/12/98تا  16/11/98

 چهارشنبه النگ

تا  14/11/98دوشنبه ها شب 

12/12/98 

 پنج شنبه شب 

 24/11/98تا  17/9811

 مدیریت

بیمارستان 

 اکبرآبادی

 استاد:خانم برارپور 

 28/11/98تا  12/11/98

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه 

 نوزادان 

بیمارستان 

 اکبرآبادی

 

 19/12/99تا  3/12/99

  شنبه،یکشنبه،دوشنبه

 استاد:خانم زمانی

 Iگروه 

 آذر اسدی-1

 زهرا آقاجانی-2

 نرگس جمشیدی-3

 افشاریرویا  -4

سه  13/12/98تا  15/11/98

 شنبه شب 

 1/12/98پنج شنبه ها النگ 

 15/12/98تا 

 النگ ها چهارشنبه

 27/1/99تا  21/12/98

) فقط  20/4جمعه شب

 ( 8دانشجویان ترم 

 


